RET 2 uur (OV-chipkaart en papieren ticket) - 2021
Na het inchecken gedurende twee uur onbeperkt reizen met RET bus, tram en metro.
Voor wie?
Als u niet in het bezit bent van een persoonlijke of anonieme OV-chipkaart en u wilt een enkele reis
maken of een retourreis binnen 2 uur bij de RET.
Kenmerken:
- RET 2 uur is te koop als reisproduct op een OV-chipkaart, als een papieren ticket met barcode
of een mobiel ticket met barcode (zie separate productvoorwaarden).
- OV-chipkaart met reisproduct
o U kunt gedurende 2 uur na de 1e check-in onbeperkt reizen met bussen, trams en
metro’s van de RET. Overstappen is toegestaan.
o De laatste keer inchecken kan nog binnen 2 uur na de eerste check-in. U heeft
daarna nog maximaal 15 minuten de tijd om uit te checken.
o Indien u RET 2 uur op een persoonlijke of anonieme OV-chipkaart heeft geladen, dan
wordt als eerste dit reisproduct bij de RET aangesproken. Zodra het reisproduct niet
meer geldig is, gaat u automatisch op saldo reizen.
o U dient altijd in- en uit te checken met uw OV-chipkaart, omdat u anders geen geldig
vervoerbewijs heeft en een boete riskeert.
- Papieren ticket met barcode
o U kunt gedurende de aangegeven geldigheidsperiode onbeperkt reizen met bussen,
trams en metro’s van de RET. Overstappen is toegestaan.
o Uitsluitend het originele ticket is geldig als vervoersbewijs. Een foto, scan of kopie is
niet geldig.
o Scan de barcode bij in-, uit- en overstappen. Gebruik daarvoor in de metro de
kaartlezer in een breed poortje of op een paaltje. In sommige stations hebben smalle
poortjes ook een barcodelezer. Gebruik in bus en tram een blauwe kaartlezer. Geen
blauwe kaartlezer? Laat dan het ticket zien aan de chauffeur of conducteur.
o De barcode niet vouwen, kreuken of beschadigen.
Waar te gebruiken en waar geldig?
Geldig in alle bussen, trams en metro’s van de RET. Ook geldig in STOPenGO.
Niet geldig in de BOB-bus, Fast Ferry en bij andere OV-bedrijven.
Waar te koop?
- In de bus en in STOPenGO bij de chauffeur.
- In de tram bij de conducteur.
- In de RET Servicepunten: kijk voor de locaties en openingstijden op www.ret.nl.
- Metrostations en Rotterdam The Hague Airport: Verkoop- & oplaadautomaten en
Oplaadautomaten. Bij beide automaten kan RET 2 uur geladen worden op een
persoonlijke en anonieme OV-chipkaart. Uitsluitend bij een Verkoop- & oplaadautomaat
kan RET 2 uur gekocht worden op een wegwerp OV-chipkaart.
- Winkels (o.a. Primera en Tabac & Gifts): Oplaad- & ophaalautomaten. Hier kan RET 2 uur
geladen worden op een persoonlijke en anonieme OV-chipkaart.
Welke OV-chipkaart?
U kunt RET 2 uur laden op een persoonlijke en anonieme OV-chipkaart en kopen op een wegwerp
OV-chipkaart. In de bussen wordt RET 2 uur in de vorm van een barcode ticket geleverd.
Tarief:
RET 2 uur: € 4,00
Let op: indien u dit reisproduct koopt bij een RET Servicepunt rekenen wij een toeslag van € 0,50.
Indien u RET 2 uur koopt bij een RET Servicepunt, een buschauffeur of tramconducteur, dan kunt u
aan de datum op het kaartje zien tot wanneer het te gebruiken is. Indien u RET 2 uur in 2021 koopt via
een automaat, dan kunt u het nog gebruiken t/m 31 december 2022.
Geld teruggave en omwisseling van dit reisproduct zijn niet mogelijk.

Vervoervoorwaarden
Op het vervoer zijn de Algemene Voorwaarden Openbaar stads- en streekvervoer van toepassing
voor zover deze niet afwijken van de hierboven genoemde regels m.b.t. RET 2 uur. Waar in deze
voorwaarden sprake is van OV-chipkaart, dient tevens barcode ticket te worden gelezen, behoudens
die bepalingen die gegeven de specifieke aard van de OV-chipkaart uitsluitend van toepassing
kunnen zijn op de OV-chipkaart. Deze vervoervoorwaarden kunt u inzien op www.ret.nl of opvragen bij
de RET Klantenservice via telefoonnummer 0900 - 500 6010 (voor dit informatienummer betaalt u uw
gebruikelijke belkosten)
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